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21.10.2015 A8-0298/48 

Pakeitimas 48 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia 

Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 28a. primygtinai teigia, kad reikia teikti 

papildomą paramą mažiems ūkiams, nes 

jie išlaiko daug tiesioginių darbo vietų 

kaimo vietovėse ir yra būtini siekiant 

užtikrinti žemės dirbimą ir priežiūrą; 

reikalauja pirmenybę teikti vietos rinkų ir 

veiklos skatinimui ir reklamavimui, nes 

tai didina informuotumą apie jų indėlį į 

vietos ekonomiką; ragina Komisiją ir 

valstybes nares pirmenybę teikti viešajai 

politikai, kuri palaipsniui šalina 

priežastis, lemiančias žemės ūkio 

produktų kainų svyravimą, kuris yra vis 

dažnesnis ir daro neigiamą poveikį 

ūkininkų pajamoms; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/49 

Pakeitimas 49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Miloslav 

Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 31a. nepritaria, kad bent kiek Sąjungos 

biudžeto lėšų būtų naudojama 

militaristinei ir neoliberaliai ES 

finansuoti; mano, kad reikalinga 

alternatyvi programa, pagal kurią būtų 

remiamas tvarus vystymasis, tvirtesnė 

ekologiška vidaus paklausa, pagrįsta 

progresiniu darbo užmokesčiu, 

visapusišku užimtumu užtikrinant teises, 

socialine gerove, skurdo ir socialinės 

atskirties mažinimu, taip pat didesne 

socialine ir ekonomine sanglauda; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/50 

Pakeitimas 50 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 42a. mano, kad Sąjungos biudžetas gali 

padėti būtent žmonėms, kuriems reikia 

pagalbos, ir primygtinai teigia, kad, 

siekiant sumažinti ilgalaikes karines 

išlaidas, reikia perorientuoti biudžetą nuo 

karinių ir saugumo išlaidų į civilinę ir į 

vystymąsi orientuotą užsienio politiką; 

pakartoja savo poziciją, kad pagal šią 

išlaidų kategoriją numatytos lėšos turėtų 

būti skiriamos taikiai ir civilinei užsienio 

politikai, kuria būtų užtikrinama, kad 

būtų vykdomi Sąjungos įsipareigojimai, 

susiję su skurdo panaikinimu, tvariu 

vystymusi, Tūkstantmečio vystymosi 

tikslais, ginklų kontrole, Sutarties dėl 

branduolinio ginklo neplatinimo 

laikymusi ir branduoliniu 

nusiginklavimu; pažymi, kad tai rodo 

aukštą solidarumo su trečiosiomis šalimis 

lygį, bet pabrėžia, kad reikia vadovautis 

visapusiškumo ir žmogaus teisėmis 

pagrįstu požiūriu, susiejančiu migraciją 

su vystymusi ir užtikrinančiu darbuotojų 

migrantų, prieglobsčio prašytojų ir 

pabėgėlių integraciją; primena, kad reikia 

įgyvendinti tolesnes priemones, skirtas 

vidaus vystymuisi stiprinti siekiant skatinti 
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patikimus abipusiai naudingus santykius 

ir populiarinti Europos pagrindines 

vertybes; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/51 

Pakeitimas 51 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. pažymi, kad Europos Sąjungos 

regioninis patikos fondas, sukurtas 

reaguojant į krizę Sirijoje, ir Skubiosios 

pagalbos patikos fondas stabilumui didinti 

ir pagrindinėms neteisėtos migracijos ir 

asmenų persikėlimo Afrikoje priežastims 

šalinti buvo įsteigti, nes Sąjungos biudžetui 

trūksta būtino lankstumo ir lėšų, kad būtų 

sudarytos sąlygos greitam ir visapusiškam 

reagavimui į krizes; pabrėžia, kad 

persvarstant (peržiūrint) DFP reikia rasti 

labiau holistinį klausimo, kaip užtikrinti, 

kad iš Sąjungos biudžeto humanitarinei 

pagalbai ir vystymuisi skiriama parama 

būtų efektyvesnė ir greičiau prieinama, ir 

kaip ją sėkmingai susieti su Europos 

plėtros fondo ir valstybių narių teikiama 

dvišale parama, sprendimą; ragina 

papildomus asignavimus 4 išlaidų 

kategorijos programoms panaudoti visų 

pirma siekiant padidinti dviejų patikos 

fondų finansavimą, taip pat siekiant 

finansuoti skubią pagalbą, kurią teikia 

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 

reikalų komisaro biuras ir kuri teikiama 

pagal Pasaulio maisto programą; ragina 

atskiras valstybes nares pereiti nuo žodžių 

43. pažymi, kad Europos Sąjungos 

regioninis patikos fondas, sukurtas 

reaguojant į krizę Sirijoje, ir Skubiosios 

pagalbos patikos fondas stabilumui didinti 

ir pagrindinėms neteisėtos migracijos ir 

asmenų persikėlimo Afrikoje priežastims 

šalinti buvo įsteigti, nes Sąjungos biudžetui 

trūksta būtino lankstumo ir lėšų, kad būtų 

sudarytos sąlygos greitam ir visapusiškam 

reagavimui į krizes; pabrėžia, kad 

persvarstant (peržiūrint) DFP reikia rasti 

labiau holistinį klausimo, kaip užtikrinti, 

kad iš Sąjungos biudžeto humanitarinei 

pagalbai ir vystymuisi skiriama parama 

būtų efektyvesnė ir greičiau prieinama, ir 

kaip ją sėkmingai susieti su Europos 

plėtros fondo ir valstybių narių teikiama 

dvišale parama, sprendimą; ragina 

papildomus asignavimus 4 išlaidų 

kategorijos programoms panaudoti visų 

pirma siekiant padidinti dviejų patikos 

fondų finansavimą, taip pat siekiant 

finansuoti skubią pagalbą, kurią teikia 

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 

reikalų komisaro biuras ir kuri teikiama 

pagal Pasaulio maisto programą; primena, 

kad reikia priimti visapusišką ir žmogaus 
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prie darbų ir nedelsiant skirti reikalingus 

papildomus įnašus siekiant papildyti 

Sąjungos patikos fondams skiriamą 

finansavimą ir panaikinti JT agentūrų 

finansavimo trūkumą; pažymi, kad 

atsižvelgiant į numatytus projektus, kurie 

gali būti finansuojami naudojant patikos 

fondų lėšas, dar labiau susilpnėja Tarybos 

pozicija dėl tariamų nepakankamų 

gebėjimų panaudoti pagal 4 išlaidų 

kategoriją skiriamas lėšas; 

teisėmis paremtą požiūrį, susiejantį 

migraciją su vystymusi ir užtikrinantį 

darbuotojų migrantų, prieglobsčio 

prašytojų ir pabėgėlių integraciją, kartu 

remiant naujus politinius ir biudžetinius 

įsipareigojimus kilmės ir tranzito šalims; 
ragina atskiras valstybes nares pereiti nuo 

žodžių prie darbų ir nedelsiant skirti 

reikalingus papildomus įnašus siekiant 

papildyti Sąjungos patikos fondams 

skiriamą finansavimą ir panaikinti JT 

agentūrų finansavimo trūkumą; pažymi, 

kad atsižvelgiant į numatytus projektus, 

kurie gali būti finansuojami naudojant 

patikos fondų lėšas, dar labiau susilpnėja 

Tarybos pozicija dėl tariamų nepakankamų 

gebėjimų panaudoti pagal 4 išlaidų 

kategoriją skiriamas lėšas;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/52 

Pakeitimas 52 

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 58a. rekomenduoja, kad Sąjungos 

institucijos, laikydamosi geriausios 

valdymo ir atskaitomybės kriterijų, būtinai 

užtikrintų, kad trečiosios sutarties šalys 

atitiktų darbo teisės nuostatas, ypač 

pagrindinę darbuotojų teisę derėtis su 

darbdaviu ir sutarti dėl darbo sąlygų ir 

atlyginimų, ir kad todėl institucijos turėtų, 

kiek įmanoma, naudotis oro linijomis, 

kurios pripažįsta profesines sąjungas ir 

turi gerą reputaciją, susijusią su 

darbuotojų teisėmis; 

Or. en 

 

 


